
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 169 din 30.08.2017 

 
privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT Municipiul Roman și  

Asociația Română pentru Reciclare – RoRec   

 

         CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 14355 din 22.08.2017 iniţiată de  Lucian-Ovidiu Micu 

- Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate nr.  14356  din 22.08.2017 întocmit de 

Serviciul Monitorizare, Control și Marketing Instituțional; 

Văzând avizul favorabil nr. 78 din 30.08.2017 al Comisiei pentru buget –finanțe,  avizul 

favorabil nr. 171 din 30.08.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14800 

din 30.08.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;  

Luând în considerare propunerea Asociaţiei Română pentru Reciclare – RoRec înregistrată 

cu nr. 13692/09.08.2017 ; 

Având în vedere prevederile art. 59, alin. 1, lit d), g) și alin. 3 din Legea nr. 211/2011R 

privind regimul deşeurilor, ale art. 10, alin. 2, lit c) din O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, ale art. 90, lit e) din O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecţia 

mediului; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. a) din Legea 

215/2001R legea administrației publice locale;  

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R legea administrației 

publice locale;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă închieierea Protocolului de colaborare dintre UAT Municipiul 

Roman și  Asociația Română pentru Reciclare – RoRec  conform  anexei - parte integrantă 

la prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2. Se împuternicește primarul municipiului Roman să dispună  locațiile 

provizorii pentru colectarea și depozitarea DEEE-urilor, să semneze Protocolul de 

colaborare dintre UAT Municipiul Roman și  Asociația Română pentru Reciclare – RoRec,  

toate anexele la acesta, precum și orice alte documente necesare bunei desfășurări a 

colaborării. 
 

 Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin structurile specializate din cadrul 

Municipiului Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.  

 

     Preşedinte de şedinţă                                 Contrasemnează  

              Consilier,                               Secretarul Municipiului Roman,  

          Ilie BOLOCA                                                               Gheorghe CARNARIU 


